
/n „Cupa cupelor" la baschet

0 SPLENDIDA VICTORIE:
SIEAUA - FENERBAHCE 83-65

o 
in

Steaua a obținut 
splendidă victorie 
partida retur din cadrul 
„Cupei Cupelor" la bas
chet masculin, in fata 
echipei Fenerbahce Istan
bul. După cum se știe, 
ta pritpul ioc baschet- 
baliștil de pe Bosfor au 
câștigat Ol 81—67 si a- 
veau îndreptățite spe
ranțe la promovarea ta 
turul următor al compe
tiției. In meciul de a- 
seară. însă. sportivii 
noștri au obținut un suc
ces meritat la o dife
rență apreciabilă : 83—
65 (44—34) si cu scorul 
general de 
Steaua a promovat 
turui II al 
Continentale 
cupelor**;

...Vom Începe cu o con
siderație privind tensiu
nea jocului : partida de 
aseară nu era în nici 
un caz recomandabilă 
cardiacilor... încordarea 
supremă, răsturnările de 
situații, extazul și decă
derea imediată au con
stituit tot atltea contra
indicam pentru cei slabi 
de inimă. Elevii antrenorilor 
Mihai Nedef și Nicoiae Pîrșu 
■u început jocul liniștiți, siguri 
De ei. Si lăsau impresia unei 
eaMHcări „liniștite". In min. 10. 
Coste! Cernat si al lui aveau un 
avantaj de 10 puncte pe tabe
le de scor : 22—12 st. după 
cum decurgeau „ostilitățile**, se 
părea că jucătorii noștri nu vor 
avea probleme, mal ales că doi 
dintre oamenii de bază ai ad
versarilor — Aydan (căpitanul 
echipei) si americanul de cu
loare Boynes — aveau după 14 
minute de joe cîte 4 greșeli

150—146 
In 

competiției 
„Cupa

Roman Opșitaru, util in orice moment 
echipei sale Foto : Ion MIHĂICA

personale. La pauză, avantajul 
de 10 puncte a fost tot In fa
voarea steliștilor. La reluare, ei 
au avut o cădere dar și-au re
venit imediat și in min. 29 Cer
nat a urcat diferența în favoa
rea echipei sale la 15 puncte : 
59—44. diferență suficientă pen
tru calificare. în continuare, 
bucurestenii au avut momente 
de mare virtuozitate, s-au des
prins la peste 20 de puncte și,

Paul IOVAN

(Continuare In naa a 4-a)
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Fotbaliștii noștri in fața unui meci dificil la Utrecht

AZI, OLANDA - ROMANIA, IN PRELIMINARIILE J. 0
Partida va fi

UTRECHT, 4 (prin telefon). 
La 75 de km de Amsterdam si 
55 de Utrecht se află mica lo
calitate Arnhem, iar în preaj
ma ei, intr-o zonă de pădure, 
cu multă verdeață, este cen
trul național al sporturilor din 
Olanda.

Aici au poposit luni, către 
miezul nopții, componenții lo
tului nostru olimpic. După 9 
ore de somn atit de necesare 
odihnei, preparativele pentru 
jocul de miercuri, cu Olanda, 
din preliminariile J.O., grupa 
C, au intrat în programul pre
văzut

Marți seara (ora 19), olimpi
cii au efectuat un antrenament 
pe stadionul Galgeward, pe 
care se va disputa importantul 
joc despre care gazdele. In cî- 
teva cuvinte, au spus 
„Cine pierde aici (n.n. — 
Utrecht) nu mai are nici 
șansă". Așadar, 
de Înțeles pregătirile si modul 
în care olandezii privesc aceas-

totul: 
la 
o 

nu sînt greu

A.

Campionatele balcanice de gimnastică

ECHIPELE ROMÂNIEI AU DOMINAT NET COMPETIȚIA
9

transmisă la radio de la ora 21
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Simona Păuca și Emilian Nicula pe primul loc la individual compus

VAN EDE 
MAESSEEN KOEVERMANS 

SUVRIJIN BOSMAN
BROCKEN HOUTMAN

HAAR SILOOY 
KEUKENS

DE WIT

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Spania, 
avîndu-l la centru pe Llamo Castillo.

HAG1 
(PIȚURCA) 
UNGUREANU

CORAȘ 
IRIMESCU

CIRȚU 
MULȚESCU

IOVAN

Campionatele balcanice de 
gimnastică din acest an s-au 
desfășurat în sala ..Ataturk" 
din Ankara, cu participarea 
echipelor reprezentative din 
Somial», Bulgaria, Turcia, Al
bania. Iugoslavia si Grecia. 
Attt la feminin cit si la mas
culin Întrecerea »-a situat la 
Un nivel tehnic ridicat consti
tuind o reunită repetiție Îna
intea Campionatelor mondiale 
de la Budapesta. Conflrmind 
forma bună manifestată In ul
tima vreme. gimnastele s< 
glmnaștfl români au dominat 
net competiția. Iată rezulta
tele tehnice : feminin-echipe :

ROMANIA 194,75 p, Bulgaria 
190,70 p. Turcia 181.30 p. In 
continuare s-au clasat : Alba
nia, Iugoslavia Și Grecia ; In
dividual compus SIMONA PÂU- 
CA 39,25 p, Cristina Zelenca 
38,95 p, Angela Sandu 38,85 p. 
Ioana Amlhăesei 38,70 p. Vio
leta Burtescu 38,60 p (toate 
din echipa României), Tania 
Dudeva 
primele 
TANIA 
sărituri. 
ZELENCA 
nă), PÂUCA

33.20 p; 
aparate :

(Bulgaria) 
clasate pe 
BOȚEA (România) la 

PÂUCA (paralele), 
fl Dudeva (Mr- 

(sol) : masculin, 
echipe ROMÂNIA 286.35 p.
Bulgaria 285.60 p. Turcia 269,75

p. la continuare s-au clasat 
echipele Albaniei, Greciei și 
Iugoslaviei, individual compus; 
EMILIAN NICULA -----
Valentin 
bll din
Iordanov
57,25 p, . .
din echipa Bulgariei). Aurelian 
Georgescu (Rom.) 57,15. Pe a- 
parate primele locuri au fost 
ocupate de : VALENTIN PIN
TEA (sol). PINTEA. OCTA
VIAN IONAȘIU și MARIAN 
RIZAN (cal). Plamen Petkov 
(inele). 8. Zdravkov (paralele). 
EMILIAN NICULA (bară). P. 
Petkov (sărituri) t

57,60 p, 
Pintea 57.40 p, (am- 
echipa României). D. 
57,35 p, S. Zdravkov 
P. Petkov 57,15 (toți

La încheierea sezonului competițional de călărie

DE CE SE MULȚUMESC UNELE CLUBURI CU PUȚIN 
CÎND, EVIDENT, SE POATE MULT MAI MULT ?
Se afirmă, pe bună dreptate, 

că dresajul se află la baza în
tregii activități de antrenament 
in echitația modernă, indife
rent de disciplina pe care o 
practică un sportiv sau altul. 
Desigur, Insă, Intre dresajul 
necesar unui specialist în ob
stacole si cel din concursurile 
specializate ale dresajului e- 
xistă o mare diferență, în ulti
mul caz impunîndu-se o teh
nică aparte în pregătire. Poate 
Si pentru 
se obțin 
lin lucru 
pentru a 
turale ale __ . _____ ___
gajului este destul de puțin nu
meroasă. multi preferind spec
taculozitatea și rezultatele rela
tiv mai ușor de obținut ale ob
stacolelor. Acest lucru a fost 
evidențiat, din nou, cu preg
nanță, al de recent încheiatele 
întreceri ale campionatului na
tional.

De mai multă vreme aducem 
ta discuție necesitatea lărgirii 
bazei de practicanți ai acestei 
discipline, care ta decursul *- 
nilor ne-a adus numeroase sa
tisfacții. Este suficient să a- 
mintim de medalia de bronz 
■ Olimpiadei din 1980, de suc
cesele (o tempora !) lui Nico-

faptul că rezultatele 
mai greu, necesitînd 
îndelungat, migălos, 
cizela calitățile na- 
unui cal, lumea dre-

Echipa C.S.M. Sibiu, câștigătoarea campionatului de 
complet : antrenorul H. Hisch și
L Vescan

concurs 
sportivii A. Lăpăduș, G. Deac, 

Foto : V. CIRDEI — Sibiu
lae Mihaicea, Iosif Molnar sau 
Nicoiae Marcoci. Dar cum a- 
cestea au intrat în domeniul 
amintirilor, cum din ce in ce 
mai mult se observă că dresa
jul românesc a devenit un 
„sport de laborator**, se impun 
măsuri care să contribuie de
cisiv la revigorarea acestuia.

Poate că reincluderea in pro
gramul Balcaniadelor (oare pen
tru cit timp ?) va readuce în 
discuție cu mai multă acuitate 
necesitatea găsirii unor soluții

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2-3)

BALINT 
(ȘT. PETCU) 

BARBULESCUJ
In tabăra jucătorilor noștri 

domnesc calmul, Încrederea Ia 
posibilitățile proprii și dorin
ța de a obține un rezultat bun, 
care să ne păstreze șansele da 
calificare. Există suficiente te-

STANCU 
LUNG

ROMÂNIA

tă partidă. Dealtfel, așa cum 
declara si antrenorul Gerd 
Blok. din formația aliniată in 
aprilie, la Rm. Vilcea (scor
3—0 pentru România), au mai 
rămas doar 3 jucători (Van
Ede, Koevermans, Suvrijin), 

mai era și al 4-lea — Tiggelen 
—, dar acesta s-a accidentat 
duminică în meciul de campio
nat. Să mai spunem că 17 din
tre componenții lotului. lărgit 
au fost 
chipele 
(Ajax, 
Sparta, 
deci nu 
de amatori, cum s-ar 
crede. Gosman, Brocken 
Houtman (un virf masiv)

titulari duminică în e- 
lor de prima ligă 
Feyenoord, Fortuna, 
Gromingen, Utrecht), 

e vorba de o echipă 
putea 

?> 
_______ ____ _ _____  au 
fost convocați și pentru prima 
reprezentativă care, peste cî- 
teva zile, va tntîlni Irlanda, 
în meci amical. Fotbaliștii o- 
landezi au efectuat ultimul an
trenament marți, la ora 16. la 
cantonamentul federal de la 
Zelst

CLASAMENTUL
1. Iugoslavia
2 ROMANIA
3 Italia
4. Olanda

meiuri în acest sens, dacă 
avem în vedere prezența în 
lotul olimpicilor a internațio
nalilor „A“. Lung, Ungureanu, 
Coraș, Hagi. Cirțu, Datini, Io- 
van. în general, starea de să-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

In campionatul de hochei

PÎNÂ LA URMĂ FAVORITELE AU ÎNVINS...
GHEORGHENL 4 (prin te

lefon). Cea de a doua rundă a 
campionatului Diviziei A la 
hochei se anunță ceva mai li
niștită, fără accentele de În
cleștare De fondul unui echi
libru valoric evident, asa cum 
a fost în etapa inaugurală. în- 
tîlnindu-se primele 3 echipe 
din ierarhia națională cu 
mătoarele 3. era firesc să 
așteptăm la confruntări —_
calme, cu învingători conturați 
încă de la primele schimburi 
de pucuri. A fost Insă doar o 
simplă impresie pentru că outsi- 
derii — in special 
Miercurea Ciuc si 
Gheorgheni — si-au 
scump pielea, rezistînd 
formațiilor favorite nu 
cu curai ci si cu o evidență 
consistență tehnică și tactică. 
Dar iată cîteva scurte consem
nări de la întîlnirile de marți :

DINAMO — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 5—2 (1—0 
2—2. 2—0). Partidă pe care Di
namo a cîstigat-o greu, 
multe eforturi si dună 
emoții. După ce a condus 
1—0 la caoătul primei 
ze. în partea a doua a 
nirii. dinamovistii s-au 
nu numai egalați (1—I. 
21). ci si conduși în min 
1—2 I O nouă esalare a surve
nit în min. 25, după care 
egalitatea s-a menținut 13 mi
nute, bucureștenii luînd con-

ur
ne 

mai

Progresul 
Avîntul 
vîndut 

în fata 
numai

dună 
unele 

cu 
repri- 
întîl- 
văzut 

min.
24 :

ducerea abia în finalul repri
zei secunde, cînd Solyom a 
fructificat un sut de penali
tate. In ultima Darte a meciu
lui. echipa Dinamo, ceva mal 
sigură ne ea. a acționat vigu
ros și s-a detașat, conducînd cu 
5—2 în min. 
na faptul că 
s-au dictat 
10 minute :
(ambii de -----------
marcat : Moroșan. Costea, So
lyom, Keresztesi și Toke pentru 
Dinamo Szentes si Petres pen
tru Progresul. A arbitrat M. 
Presneanu, ajutat la linii de 
Gh. Bîcu și E. Both.

STEAUA — DUNÂREA GA
LAȚI 10—1 (5—0, 1—1, 4—0). 
Dorind să fie la adăpost de 
orice surpriză militarii au ac
ționat foarte 'incisiv de la 
început si după 20 de. minute : 
5—0 ! Au marcat : Nistor 3, 
V. Huțanu 3 Chirită Olinici. 
Hălăucă si Gerczuly pentru 
Steaua. respectiv Mocanu. A 
condus St. Enciu, ajutat de 
B. Hajdu si T. Szabo.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
AVÎNTUL GHEORGHENI 15—2 
(4—1, 5—0, 6-1).

Călin ANTONESCU

44. Vom mentio- 
în această partidă 
două eliminări pe 
Toke si Axinte 
la Dinamo). Au

Mîine ora 10.30 : Dunărea — 
Progresul Miercurea Ciuc. ora 
16 : S. C, Miercurea Ciuc — 
Dinamo, ora 18,30 : Steaua — 
Avîntul Miercurea Ciuc.

FLORETISTELE ROMÂNCE, ÎNVINGĂTOARE LA RUSE
La Ruse. în cadrul concursu

lui internațional feminin de 
floretă, la care au participat 
floretistele din primele repre
zentative ale Poloniei si Bul
gariei. precum al o selecționată

din tara noastră, proba indivi
duală a fost dominată de scri- 
merele românce, pe primele 
două locuri clasîndu-se Mar- 
eela Zsak si Georgeta Beca.



La Școala generală hr. 205 din Capitală

0 STATORNICĂ EDUCAJIE PATRIOTICĂ A COPIILOR
RUGBYUL, SPORT AL FAIR-PLAY-ULUI, 

NU AL BRUTALITĂȚII!
Străduindu-se să rezolve una 

din problemele-cheie ale lec
ției de educație fizică, forma
rea deprinderilor corecte de 
mișcare, colectivul profesorilor 
de specialitate de la Școala 
generală nr. 205 din Capitală 
(sectorul 6) a reușit cu mult 
mai mult : prin exerciții de 
front și formații, cu partici
parea TUTUROR claselor (pes
te 30), copiii și pionierii de 
sici au căpătat temeinice de
prinderi motrice ; totodată, a- 
semenea exerciții — îmbră- 
eind un caracter de competi
ție — au ajuns dominanta ac
tivității sportive din cadrul 
P.T.A.P., înscrisă sub generi
cul mobilizator al „Daciadei".

Reușita inițiativei — în co
mun a catedrei de educație 
fizică si a unității de pionieri 
de la „205“ — este atestată de 
Statornicia ei, de tradiția pe 
care a căpătat-o. Dovadă : a- 
Dul acesta exercițiile de front 
Si formații — din această scoa
lă bucurcșteană — au împlinit 
10 ani. Un jubileu care re
flectă capacitatea cadrelor di
dactice de aici (în afara pro
fesoarelor de educație fizică 
Rodiea Diaconescu si Maria 
Arabadgi merită a fi subli
niate eforturile comandantei de 
imitate, profesoara de limbă 
română Adriana Toma, ale di
rigintei clasei a 7-a C. Maria 
lonescu (geografie), ale co
mandantului P.T.A.P., prof. FI.

O reușită: „ZILELE TURISMULUI ARĂDEAN"
De curînd au avut loc „Zilele 

turismului arădean", acțiune 
•portiv-culturală de amploare, 
acum la a Il-a ediție, organi
zată de B.T.T. si O.J.T. și 
desfășurată sub însemnele „Da- 
eiadei". Cu acest prilej au fost 
organizate excursii în cele mai 
pitorești zone turistice ale ju
dețului Oa Văsoaia, viitoare 
stațiune de agrement cu mai 
puțin cunoscute roci carstice, 
lacul Tăuț, în vecinătatea că
ruia se află un lanț de peșteri 
de andezite, șl la Moneasa, a- 
colo unde activitatea sportivă 
«-a împletit cu dansul, cîntecul 
fi portul din Tara Zarandului 
fi așezările de pe valea Mure-

0 COMPETIȚIE
Startul în noul an sportiv 

universitar este marcat, ca de 
obicei, prin frumoase acțiuni 
cu participarea maselor largi 
de studenți, a celor din anul I, 
cu precădere. Inițiativa conf. 
aniv. Octavian Bănățan, de la 
LM.F. București, care a orga
nizat, cu mai bine de două 
decenii în urmă, prima ediție 
a „Cupei bobocilor" a fost ex
tinsă treptat, astfel că în pre- 
«ent TOATE centrele universi
tare organizează Întreceri si
milare, de cuprindere a proas
peților studenți în activitatea 
sportivă de masă si de depis
tare a unor posibile talente 
pentru performanță. In prezent, 
preparativele pentru declanșa
rea întrecerilor în „Cupa ani
lor I* rint în plină desfășu
rare.

Paralel, în unele facultăți șl 
Institute este pregătit cadrul în 
vederea organizării unor ac
țiuni tradiționale, a competițli-

IA ÎNCHIDfREA SEZONULUI OL CitfflIE
(Urmare din pag 1)

viabile pentru a ieși din Im
pas. Deocamdată doar eu An- 
ghcl Donescu și Nlcolae Gheor- 
ghe, la care te adaugă, spora
dic, doi veterani ai acestui 
sport, Dumitru Velicu fi losif 
Molnar, este greu de presupus 
că dresajul va atinge cotele 
dorite. Credem eă s-ar impune 
stipularea in regulament a o- 
bligativității tuturor eluburilor 
de a prezenta în concursurile 
de dresaj cel puțin an capiu. 
Dar nu cum se obișnuiește a- 
cuni, prin trimiterea unul spe
cialist jn obstacole In drept
unghiul dc dresai ci prin for
marea exclusivă pentru această 
disciplină- Pentru că redus doar 
la un singur club — Steaua — 
Si Ia doi-trei pasionați nu se 
va putea face mai nimic. O 
noță bună, care credem că tre
buie amplificată, a constituit-o 
prezenta Ia startul campiona
telor europene si a altor com
petiții. în dresaj. contactul 
direct cu alți sportivi esta O 
condiție sirie-gua-non a progre
sului.

concursul complet nu

Răceanu si implicit ale con
ducerii scolii, prin prof. I-iviu 
Mihăilă si prof. Vecina Iorda
nele etc.) de a reuni întregul 
efectiv al scolii în exerciții 
de front si formații. prezent 
la demonstrații organizate pe 
clase (detașamente) cu un re
gulament strict, care are în 
vedere nu numai cadența, ci 
si ținuta, disciplina si ordinea 
în timpul exercițiilor desfășu
rate în ritmurile unor marșuri 
patriotice dintre cele mai cu
noscute și nu o dată ale imnu
lui școlii compus de regreta
tul compozitor Florentin Del
mar.

își amintește prof. Rodiea 
Diaconescu, care s-a aflat în 
școală încă de la lansarea a- 
cestei frumoase inițiative : 
„Aceste exerciții de front și 
formații au captat interesul 
copiilor, încă de la început... 
S-a creat o veritabilă emula
ție între clase, între detașa
mente, toate doreau să se pre
zinte >a înălțime, să fie pri
mele în clasament. Pentru că 
trebuie să vă precizez : fie
care acțiune de acest fel, or
ganizată toamna si primăvara, 
de regulă de Ziua pionierilor, 
stabilea un clasament, o ie
rarhie a fruntașilor. Toată 
școala aștepta, de fiecare da
tă. rezultatele, să-i felicite, 
să-i aplaude pe fruntași, în- 
tr-un an, în 1981, două deta
șamente, ale claselor a Vl-a 

șului etc.). în același timp, în 
orașul de reședință al județu
lui, un numeros public a asistat 
la un inedit concurs hipic in
ternational (în afara localnici
lor au luat parte concurenti din 
Cehoslovacia și Ungaria), pre
cum și la sosirea din cursa de 
mare fond pe Mures (Săvîr- 
șin — Arad, 140 km).

In „Zilele turismului ară
dean" au mai avut loc verni
sajul unei expoziții cu tema 
„Turism si metaforă* inițiată 
de cercul de speologie „Lilia
cul" de pe lingă B.T.T., pre
cum si o demonstrație a ele
vilor școlii de ghizi pentru 
turism în zona Văsoaia, cu

AȘTEPTATĂ -
lor pe specialități, cum ar fi 
Agronomiada, Geografiada, Cu
pa dr. Iuliu Hafieganu (în ca
zul studenților mediclniști), 
Cupa Facultăților de Drept etc. 
Cu alte cuvinte, o altă Iniția
tivă frumoasă. In sprijinul dez
voltării activității sportive de 
masă, a întrecerilor din cadrul 
„Daciadei", bine primită în rîn
dul tineretului din invățămîn- 
tul superior, atent organizată 
de asociațiile studenților comu
niști, cu concursul cadrelor di
dactice de specialitate.

Din suita tot mal largă a 
acțiunilor sportive pentru toți 
studenții lipsește — aproape de 
necrezut — una care să se a- 
dreseze viitorilor ingineri, „Po- 
litehniada". „întreceri bilaterale 
Intre studenții de Ia institutele 
politehnice s-au inițiat de-a 
lungul anilor, dar una Ia nivel 
republican încă nu*. Conf. unfv. 
Ion Oprișeseu, responsabilul 
colectivului catedrei de educa- 

are o situație mai rază, între
cerile acestei discipline rămt- 
nând un simplu oxerdUu da 
testare a cailor pentru cele
lalte ramuri, eu deosebire pen
tru obstacole. Mu totdeauna eu 
rezultatele scontate, dacă ne 
gîndim că tmH antrenori au 
folosit la finala campionatului 
cal utilizați fi la întrecerile de 
obstacole desfășurate anterior, 
fapt care a dus la o evidentă 
fi nedorită oboseală a aces
tora. Concursul complet este 
o disciplină grea, la care putini 
subscriu. Se spune că, de fapt, 
in acest sector eehitațla noas
tră ar avea cele mai multe 
șanse de reușită, de afirmare. 
Din păcate, verbele nu aa a- 
eoperire fi ia fapte, pentru eă 
tot mal puțini slnt eei eare se 
încumetă să abordeze concursul 
complet, să-1 sprijine eu ade
vărat, să-l creeze platforma 
necesară afirmării. 8! în acest 
an doar călăreții de la C.S.M. 
Sibiu, Dinamo si Steaua ș-au 
aflat în prim-plan. dar pre
zenta celor de Ia Olimpia Bucu
rești, Dumbrava Neamț fi A- 
gricola Tg. Mureș printre spor
tivii clasați în primele locuri 
confirmă că acolo unde este 

A și a Vl-a C, s-au prezentat 
Ia nivelul... notei 10, astfel că 
s-au situat ambele pe loeul I.

Aceeași interlocutoare ne-a 
făcut cunoștință cu cîțiva din
tre cei mai vrednici coman
danți de detașamente. care 
conduc cu multă autotitate e- 
xercitiile. elevii Mircea Po
pescu (Vil-a A), Mihaela Pă- 
trașcu si Constantin Răduț (a 
VII-a B), colaboratori de nă
dejde ai unității de pionieri și 
ai colectivului cadrelor didac
tice de specialitate. Mai e ne
cesar să adăugăm că ei slnt și 
elevi fruntași la învățătură 1

De la Consiliul organizației 
pionierilor și șoimilor patriei 
al sectorului 6 am mai aflat 
că „Școala generală 205 repre
zintă, și la această activitate 
din cadrul P.T.A.P., o unitate- 
etalon, fiind solicitată perma
nent la acțiunile, la demonstra
țiile ce Ie organizăm și chiar 
Ia cele pe municipiu*. Cum 
foarte bine remarca prof. Li
viu Mihăilă. directorul școlii, 
„prin asemenea exerciții cău
tăm să dezvoltăm la copii nu 
numai spiritul de ordine și de 
disciplină, atît de necesar in 
viață, ci si caracterul revolu
ționar. care se formează, se 
canalizează cel mai bine a- 
cum. Ia această vîrstă minuna
tă, a cravatelor roșii eu tri
color...".

T. BRÂDEJEANU

fixarea unui refugiu pentru 
excursioniști. De asemenea, a- 
matorii de drumeție au putut 
viziona la cinematograful „Da
cia" o serie de filme cu ima
gini din municipiul Arad, mun
ții Zarandului. din alte zone 
ale județului. Un binevenit în
demn la excursii, indiferent de 
sezon.

Mai este de semnalat faptul 
că in sediul O.J-T. Arad se 
află în stadiul de finalizare o 
expoziție care va oglindi poten
țialul turistic al județului, din 
păcate încă puțin cunoscut si 
valorificat de amatorii de 
excursii și drumeții... (t.st.)

POLITEHNIADA
tie fizică si sport de la Insti
tutul Politehnic din București, 
care făcea această remarcă, 
este totodată si cel care su
gerează o asemenea competiție. 
Ceva mai mult, se si oferă să 
organizeze prima ediție. Ar fi 
prezente, în Capitali reprezen
tantele „politehnicilor" din Ti
mișoara și CIuj-Napoca, din 
Iași si din celelalte centre uni
versitate cu învățâmînt tehnic 
(Brașov. Craiova, Galați, Pe
troșani, Ploiești, Bala Mare 
etc,). Practic, exponent!! unui 
important eșalon de tineri din 
rețeaua învățămîntului supe
rior.

Salutăm ideea, cu convingerea 
că ea își va găsi un ecou direct 
în inimile celor cărora le este 
adresată, Politehniada urmînd 
să completeze și să îmbogă
țească siruF competițiilor spor
tive de masă.

S. TtBERIU

interes și pasiune se pot rea
liza lucruri frumoase.

O categorie despre care ne 
amintim mai mult eu ocazia 
Campionatelor balcanice este 
cea a juniorilor fi fetelor- A- 
tunci se caută soluții pentru 
realizarea unor echipe bune, a 
dotării acestora eu cai cores
punzători. Avem juniori fi tete 
de talent — Horațiu Marehiș, 
lean Tincu, Petru lonescu, Da
nia Popescu, Ioana David, Cris
tina Stefăneseu, Mariana Moisei 
șa. —, dar angrenarea lor în 
doar dteva concursuri nu le 
oferă posibilitatea acumulării 
experienței necesare unor în
treceri cu miză, ei plătind de 
flecare dată tribut tracului ex
cesiv. Mai aproape toate edi
țiile din ultimii ani au de
monstrat acest lucru, cu toate 
succesele înregistrate. Poate eă 
tocmai de aceea, pentru a spori 
experiența si elimina deficien
țele de ordin psihic si chiar 
tehnic din pregătirea juniorilor 
Si fetelor ar trebui să H se 
ofere posibilitatea participării 
Ia mult mai multe întreceri.

Capitolul concursuri consti
tuie însă o altă problemă. In 
urmă eu 10—15 ani, numărul 
acestora era considerabil. In- 
cepind cfin primăvară ei pină 
toamna tîrziu, aproape că nu

S-a afirmat (și s-a dovedit 
cu prisosință) că rugbyul place, 
cucerește inimile spectatorilor, 
tot mai mulți, în ultima vre
me. O dovadă : recent, la Con
stanța, la meciul Farul — 
Steaua, in tribunele stadionu
lui „1 Mai" s-au aflat aproape 
15 000 de iubitori ai acestui 
joc. dacă este jucat în spiri
tul celor care l-au inițiat, adi
că al regulamentului, al fair- 
play-ului, al respectului față 
de adversar si, implicit, al re
cunoașterii celui mai bine pre
gătit, al celui mai bun. A- 
ceasta a fost dintotdeauna do
minanta în jocul de rugby, 
care a si determinat dezvolta
rea acestui sport, cultivat chiar 
și în rîndul preșcolarilor, pen
tru valențele sale educative. 
Altfel, denaturîndu-i principiile, 
rugbyul își poate pierde și 
sensul, și mesajul, .cum s-a do
vedit. din păcate, și duminica 
trecută, la un alt derby al Di
viziei „A", cel dintre R.C. Gri- 
vița Roșie și campioana țării. 
Steaua.

Faptele se cunosc. Up meci 
cui miză, un meci-cheie (mai 
ales pentru Steaua, epgajată 
direct în disputa pentru titlu), 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
de nervozitate crescîndă, care 
impunea intervenția repetată 
a arbitrului. Cornel Cristă- 
ehescu nu a făcut-o, însă, de- 
cît rar ; de pildă, eliminindu-1 
(în min. 42) pe Țuică, de la 
R.C. Gr. Roșie, pentru lovirea 
unui adversar Fără balon, dar 
închizînd ochii în alte ritualii 
care ar fi impus intervenția 
sa. $i, pe un fond de hărțuială 
aproape permanentă, către 
sfîrșitul partidei (min. 79), 
după un ofsaid „stelist" ne
sancționat. la o minge ieșită 
apoi in tușă, contestată, pentru 
că a fost „văzută" diferit de 
jucători și arbitri, s-a declan
șat o busculadă generală, care 
a angajat ambele echipe, anu- 
lînd astfel nu numai tot ce 
fusese frumos ptnă atunci — 
și așa prea puține faze de 
spectacol — ci și însăși ideea 
de întrecere...

Ar trebui să fie limpede că 
în rugby (ca dealtfel în toate 
ramurile de sport) brutalitatea

DIN
• REZULTATE DIN DIVI

ZIA „B". Duminică s-a desfă
șurat prima etapă din cadrul 
ediției 1983—84 a campionate
lor diviziei secunde de volei. 
Iată rezultatele :

FEMININ, seria I: Universi
tatea Buc. — Voința Buc. 3—0, 
Confecția Buc. — Ceahlăul P. 
Neamț 3—1, FL roșie n Buc. 
— Penicilina II Iași 3—2, C.S.Ș. 
Focșani — Zimbrul Suceava 
3—0 ; seria a D-a : A.S.S-U. 
Craiova — Rapid Buc. 1—3, 
C.S.Ș. Oțelul Tîrgovișțe — LT. 
Buc. 3—2, Braiconf Brăila — 
Chimpex II Constanța 3—0, 
Dacia Pitești — Spartac Buc. 
3—0 ; seria a III-a • „U“ Cluj- 
Napoca — Univ. Timișoara 3—0, 
Olimpia Metal 33 Buc. — Olim
pia Oradea 3—0, G-I.G.C.L. Bra
șov — C.S.Ș. Explormin Caran
sebeș 3—0, Metalotehnica Tg. 
Mureș — Armătura Zalău 3—0.

era săptâmînă să nu fie orga
nizat un concurs. Si influen
țele lor asupra rezultatelor ge
nerale se cunosc. Acum, exis
tența doar a celor 3 etape de 
campionat si a celor 3 cape 
reflectă • preocupare insufi
cientă din partea cluburilor, • 
malțumire ea puțin, e lipsi 
de angajare. După cum, cre
dem, concentrarea etapei finale 
a campionatului (cum a fost 
în aceșt an la Sibiu) pe durata 
a mai mult de trei săptăminl 
duce la oboseală, la stres pen
tru toti concurenții, la degra
darea bazei Poate eă desem
narea si a altor centre ca gazde 
ale campionatului ar mări rfera 
de interes, ar duce la o mai 
bună propagandă a echitației 
în rîndul publicului. Pentru că 
sint orașe eu eluburi de călă
rie în eare locuitorii nu au 
asistat de vreme îndelungată Ia 
vreun concurs I

Un nou sezon eompetițional 
ad călăriei s-a încheiat- Cu reu
șite, dar și cu neîmpliniri. A- 
supra tuturor trebuie meditat 
in perioada următoare ri toti 
cei care se află implicat! în 
această activitate au obligația 
să conlucreze cît mai bine pen
tru ca în viitorul sezon să se 
înregistreze progrese reale, pe 
toate planurile. 

nu are de căuta. Iar cei care 
o provoacă trebuie să suporte 
consecințele. Jucătorii. - antre
norii, toti cei ee răspund de 
destinele secțiilor, fiindcă in 
secții se realizează procesul de 
educație a jucătorilor. Totoda
tă și arbitrii. Fiindcă nu este 
firesc ca un meci de o ae- 
menea importantă să fie scă
pat din mînă, cum s-a iniîm- 
plat, autoritatea arbitrului . C. 
Cristăchescu clătinîndu-se de
seori. Apare aici și lipsa de 
orientare a comisiei de resort 
a federației, care nu deleagă 
Ia meciurile dificile pe cei mai 
autorizați arbitri (nu numai 
din București!) din țară. Pen
tru ce nu s-a apelat la V. 
Chirondojan sau C. Stanca, de 
la Constanța, de pildă. care 
apreciem că ar fi dovedit mai 
multă personalitate și ar fi 
acționat eu promptitudinea 
care le este caracteristică ? în 
general trebuie amintit eă se 
simte lipsa unor arbitri eu 
personalitate și competență, 
promovarea în breasla cavale
rilor fluierului făcindu-se ane
voios și nu întotdeauna pe cri
terii de valoare. Iată de re 
rugbyulul a fost (și a rămas) u- 
nul din sporturile cu un eșa
lon foarte restrîns de arbitri. 
Si Îndeosebi de calitate 1

Critieind cele petrecute la 
meciul R.C. Grivița Roșie — 
Steaua, ne manifestăm totodată 
îngrijorarea față de faptul eă 
în aceeași etapă asemenea a- 
bateri grave s-au manifestat si 
în alte partide (Rapid — M.G. 
Olimpia. în care e fost elimi
nat jucătorul gazdă Niță ; Ști
ința CEMIN Bala Mare — 
Farul, cui scoaterea din teren 
a lui Giuglea, care a lovit un 
adversar, ei T.C. IND Midia — 
Gloria PTT Arad). Sînt situa
ții fată de eare cluburile și 
forul de specialitate au obliga
ția să intervină eu țoală se
veritatea, pentru a pune capăt, 
odată pentru totdeauna, unor 
stări de lucruri eare nu ono
rează nici rugbyul și nici 
mișcarea noastră sportivă! In 
ceea ce privește cazul la care 
ne-am referit, așteptăm mă
surile...

Tiberiu STAMA
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JURUL FILEUL
MASCULIN, seria I: Viitorul 

Bacău — I.O.R. Buc. 3—3, 
C.S.U. Otelul Galați — I-T. Buc. 
3—9, Prahova I.P.G. Ploiești — 
Tractorul II Brașov, amînat 
pentru vineri, Spartacus Bră
ila — Electra Buc. 3—0 ; seria 
a Il-a : C.S.M. Delta Tulcea — 
A.S-A. Buzău 3—0, Dacia Ser
vice Pitești — Oltul Hm. Vîl- 
cea 3—0, Vulcan Buc. — Rapid 
Buc. 0—3, Calculatorul H Buc.
— S.A.R.O. Tlrgovlște 3—0 j 
seria a IH-a s „U* Cluj-Napoca
— Politehnica Timișoara 1—3, 
Metalul Hunedoara — Voința 
Zalău 3—1, LC.M. Caransebeș
— A.S.A. Sibiu 3-0, Oțelul 
Oraș dr. P. Groza — Voința 
Eeluș 3—1. (Corespondenți: N. 
Mateescu, Gh. Lazăr, M. Nico- 
lau, O. Guțu, M. Vlădoianu, L 
Fețeanu, M. Avanu, L Pocol, 
C. Gruia, C. Alba, 1 Iancu, I. 
Siriopol, P. Comșa, Gh. Rizu, 
L Vlad, N. Magda, M. Domî- 
țian).
• „CUPA CARPAȚI*. La e- 

diția din acest an a competi
ției, organizată la Brașov, în 
Sala sporturilor si în sala Trac
torul, au luat parte C divizio
nare „A* masculine. Cupa a 
fost cucerită de Motorul Baia 
Mare cu 9 p, care a fost ur

mată I 
C.SJJ 
Calcul 
(11 dO] 
Si A S 
reș Bl 
Calcul 
vut al 
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Plină 
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Aflăm cu profundă trio
lete că a încetat prema
tur din viață Alexandra 
Victor Ghenovld (Bebe), 
un mare iubitor al spor
tului pe care l-a slujit 
eu devotament, atît ea 
sportiv de performantă, 
cB si ea activist la du
ba! Dinamo București.

ADMINISTRAȚIA M STAT LOTO PRON
• PRONOSTICURI.- Pentru 

narticlDantll la primul concurs 
Pronosport cu formulă tehnică 
îmbunătățită, care va avea loc 
duminică 8 octombrie a.e„ re
dăm — ca sursă suplimentară <Je 
Inspirație — pronosticurile făcute 
de antrenorul echipei Dunărea 
C.s.U. Galati. Leonid Antehi i 
I. Avellino — Torino liX ; n. Ca
tania — Pisa l.X ; HI. Floren
tina — Ud-nese 1.X ; IV. Inter —

Napoli 
1 ; VL 
Sampdi 
rona — 
Perugia 
Gloria 
ghin - 
rirmel

a TR 
PRONC 
tombrii 
direct



azinul Dinamo Pe temele jocului fi ale pregătirii lui

AMPIONATUL DE POLO
București — Voința Cluj-Na
poca, Crișul Oradea — Progre
sul București și Dinamo Bucu
rești — Steaua București. După- 
amiază, de la ora 15 30. sînt 
programate întâlnirile : Progre
sul — C.N.A.S.E., Crișul —
I.L.T., Dinamo — Voința si 
Rapid — Steaua.

I
i

I

I

I
I
I
I

I

torul lucrează cu elevii tăi în aer 
Foto : Ion MIHAICA

j Herculane
I
I

PENTRU ȘCOLARI I

LOVITURA DE LA 11 m
0 PEDEAPSA PENTRU EXECUTANT ?
...Așa parcă țin să demon

streze, împotriva tuturor *- 
vidențelor, echipele noastre 
de club și reprezentative, care, 
în ultima vreme, au ratat — 
în serie — la importantul ca
pitol al executării penaityuri- 
lor : naționala, la turneul 
din vară, care a avut loc în 
Olanda, si apoi, nu de mult, la 
Vigo, în meciul cu selecționata 
lui Maradona ; Politehnica Ti
mișoara, în partida 
Villa ; Universitatea 
săptămîna trecută la

De bună seamă, de ___
există echipe care triumfă 
acest ultim „act" (epilog pa
sionant. nu o dată dramatic, in 
teren șj In tribune), lovitura de 
la 11 m nu poate fi privită ca 
un bumerang care se Întoarce 
împotriva jucătorului pus 
s-o transforme in gol.

Diferența pe tabela de scor, 
in urma executării penal
ty-urilor, rezultă, in ulti
mă analiză, din modul diferit 
tn care cele două partenere de 
întrecere 
prevedere

să 
cele

cu Aston
Craiova, 

Split, 
vreme ce 

tn

tratează această 
regulamentară, me- 
aducă departajarea 
120 de minute de

cese. Dintre școlarii care prind 
aici tainele luptelor, unii au 
Si urcat deja spre treptele per
formanței, obținând rezultate 
promițătoare (locuri I țn cam
pionatele județene). între a- 
ceștia merită amintit! 1 Rado 
Dănilă, George Prodifeano, Hie 
Prodifeanu, Petre

nttă 
după 
joc.

De 
mijloc de 
final, el a 
apanajul 
specializați In asemenea lo
vituri de pedeapsă, da regu
lă unul sau doi lntr-o echipă. 
Pentru simplul motiv eâ la 
aceste penalty-uri, executate 
în serii de cite rind jucători, 
pînă cînd una dintre partene-

cînd penalty-ul a ajun* 
fixare a rezultatului 
încetat să mai fie 
așa-zișilor fotbaliști 

in

re realizează „desprinderea", 
participă acum ÎNTREAGA 
ECHIPA. Dup® jucătorul cel 
mai bun dintre cei buni (a că
rui lovitură conține o fi mai 
mare ...încărcătură psihică) 
urmează ceilalți, stabiliți de 
antrenor, intr-o anumită or
dine, dar care cu toții au •- 
eordat o mare atenție, la antre
namente, unei asemenea exe
cuții.

Zeci și sute de repetări dedi
cate penalty-ului 
component 
ta anumite 
săptămînal, 
competentă

Omonia Nicosia - Ț.S.K.A. Sofia [4-1] ți

PERSPECTIVELE MECIULUI CIPRU-ROMÂNIA• ••I

de fiecare 
unei echipe, 

ale ciclului 
îndrumarea 

antrenorului,

al 
zile 
sub

._____ a  ,
iată singurul „secret" pe care 
11 dețin cei ce reușesc să-și 
înfrîngâ nesiguranța — cau
za emoțiilor exagerate — la 
asemenea „lovituri decisi
ve". Un „secret" cunoscut (dar 
ignorat din păcate) de jucă
torii Universității Craiova, ca 
să luăm doar cel mal proaspăt 
exemplu.

Pentru că. iată, a fost in za
dar ..avertismentul" primit, pe 
propriul teren, tot faitr-o parti
dă de calificare, eu Dinamo 
Moscova, disputată ta Cupa 
Cupelor. După S ani. echi
pa eraioveană ratează iarăși 
o promovare în turul următor 
la executarea 
făcind astfel 
did efort 
meci întreg...

Irimescu. a demonstrat-o șl 
sfoabătâ. poate fi unul dintre 
«pectalistii echipei, dar 
singurul.

Gheorghe NICOLAESCU

penalty-urilor, 
inutil un șplen- 

colectiv — dintr-un

I

IN ALB

INTRE VESTIAR...

Sportul studențesc — F.C. Ar
geș : L Crăduneseu (Rm. vn- 
eea) ; C. Gheorghe (Suceava) sl 
Gr. Macovd (Deva) ;

Chimia Rm. VUcea — Corvtaul

TOAMNEI

I ROMÂNIAOLANDA
I (Urmare din jHtg. 1)

I
I
I
I
I
I

duroasă, pentru că marțiI
deI 3a ora

I

răscolit amln- 
medul eu F.C. 
turul camplo- 
elnd Pealu a

.-A", 
multe 
JubL 

mal

20 
va
la

. atei 
concursuri 
automobi- 
lntftulate

să se scon- 
sporit

mare iubitor al 
motor, a fost

LA ORIENTARE TURISTICA
rile finalei pe tară a Voinția- 
dei la orientare turistică, con
curs organizat de UCECOM. 
cu sprijinul U.J.C.M. al al A.S.

nale. In vrma unor dispute 
deosebit de strînse și de bun 
nivel tehnic pe primele locuri 
s-au clasat, la băieți ! Gllgor 
Paveî (Voința Cluj-Napoca), 
urmat de Gheorghe Vrdea 
(Voința Hunedoara) și Marcel 
Buda (Voința Arad), iar la 
fete ! Maria David (Voința A- 
rad), urmată de
(Voința Bata Mare) șl 
Horvat
(Andrei CRISAN-coresp.).

Ileana Jder 
Ildica 

(Voința Clul-Napoca).

In județul Sibiu

RALIUL

Sibiul, acest 
sporturilor eu 
din nou gazda unei asemenea 
manifestări. în organizarea zia
relor locale „Tribuna Sibiului' 
Si J)ie Woche*. evident pi a 
Filialei județene A.C.R. 
s-au inițiat două 
tehnico-aplicative la 
Ham și motodchsm. 
„Raliul toamnei".

Automobilism au 
fî km pe trase' _

_____ __ ___ străbătut
_ pe traseul Sibiu — Ră

șinari — Curmătura Stezii — 
Păltiniș — Sânta — Băfiinari 
— Sibhr. după care au luat 
parte la probe tehnice de tn- 
demînare, la teste de cunoaș
tere a regulilor de drcutațle 
ș.a. Clștigătorl la „Raliul toam
nei" au fost: gr. „N“ — Gh. 
Sandu — D. Coțofană ; avan
sați : M. Santa — Ricarda San
ta ; motorete Mobra — Ovidiu 
Pavel : avansați — M. CaJbo- 
reanu ; 50 cmc — D. JHaru. 
(Hie IONESCU, coresp.).

im»it‘ 1 ............
CÂȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN t OC
TOMBRIE. Cat. 1 (ÎS rezultate) : 

variante 25% a 50.000 lei ; cat. 
(13 rezultate) : 5 variante 100% 
5.044 lei ți TS variante 35% 

3.361 lei ; cat. 3 (11 rezultate) ; 
variante 100% a 1.018 lei șl 

546 variante 25% a 265 lei. RE
PORT LA CAT. 1 t 34.654 lei. 
Clștigurile de 50.000 lei de la 
cat. 1, obținute pe buletine ju
cate 25%, au revenit particlpan- 
țlîor MARIA ILIE din Craiova, 
ION RADULESCU din Ploiești 
și ION DUMITRA din București.

nu-

Cind actuala campioană mondială, 
echipa Italiei, a făcut meci egal 
(1—1) in Cipru, majoritatea iubitori
lor fotbalului au zimbit...

Cînd și Cehoslovacia, cealaltă ri
vală în grupa preliminară a C.E., a făcut tot un joc egal 
(1—1) în Cipru, nu a mai zimbit nimeni..,

Cînd. deunăzi, campioana Ciprului, Omonia Nicosia, învin
gea — acasă — pe T-S-K-A. Sofia, campioana Bulgariei, cu 
4—1 (după ce în tur fusese 0—3), fiind eliminată din Cupa 
campionilor europeni doar de clauza regulamentară (care 
stipulează că la diferente egale golul înscris în deplasare 
se dublează), ne-am uitat — reflex — pe calendar și am 
văzut că partida Cipru — România, decisivă în lupta pen
tru calificare în turneul final al campionatului european, se 
apropie vertiginos.

într-adevăr, pînă la 12 noiembrie a rămas puțin.
Iar cine a privit (unii mai privesc si astăzi !?!) meciul 

cu Cipru ca pe „o partidă la îndemînă. ușor de cîștigat" 
greșește profund, greșește grav, iar eroarea lui de estimare 
poate fi foarte dăunătoare. Rezultatele, mal vechi și mai 
recente, ale viitorilor noștri adversari sînt grăitoare (nu-ți 
trebuie cine știe ce subtilități ca să le înțelegi) și nimic 
nu poate fi mai demonstrativ decît un rezultat.

In situația în care condiția obligatorie a participării echi
pei României in turneul final din Franța-1984 este vic
toria — fi numai victoria ! — obținută în Cipru, problema 
devine, să recunoaștem, eu atît mai grea.

Ultimul rezultat care ne-a parvenit din Cipru, victoria ob
ținută (șl proporțiile acestei victorii) de echipa campioană, 
eare cuprinde mal multi jucători ai reprezentativei, este de 
natură să tragă puternic un semnal de alarmă (încă unul) 
cu numai o lună înaintea unul meci foarte important, hotă
rî tor.

La 12 noiembrie, la Nicosia, echipa României trebuie să 
joace numai la victorie (gtndul jumătății de măsură nici nu 
are ce căuta, fiind realmente periculos), trebuie să aibă ca
pacitatea de a juca astfel și de a învinge. Aceasta este 
problema.

Marius POPESCU

a în medul de la Tg. Mu
res. Matei. fundașul nte-
ga al F. C. Oltollti.
pierdut tm dinte.
nu din vtoa vreunui •d-

O mic® Istorie a Rapidului .„veți afla prin înșiși 
grupul de antrenori care lucrează acum la toate cate
goriile de echipe ale vechiului nostru club. In adevAr, 
conducerea Rapidului, urmărind eu perseverență culti
varea unei sănătoase „treceri de ștafetă* a generațiilor, 
s-a preocupat șl se preocupă să aducă ta grupul de 
tehnicieni pe foștii purtători al trlcourllor vișinii. Șl, 
astfel, astăzi prima echipă este condusă de tandemul 
Valentin Stănescu-Viorel Kraus, la „speranțe* 11 veți 
Intfinl pe foștii coechipieri Emil Dumitriu șl Constantin 
Năsturescu, iar Ia juniori cizelează talentele rapldlste 
un trio de asemenea de foști jucători rapldlști : Cons
tantin Soeec, nte Greavu șl Ion Pop. Dealtfel, consta
tăm eu bucurie că șl alte cluburi sînt preocupate de 
asigurarea posturilor de antrenori de către foști jucă
tori. Iată, nn mai departe decît staibătă l-am văzut,

. __ __ unul coechi-
____care l-< lovit eu bo
cancul tn guri. La sftrșRul 
medului, antrenorul secund 
Victor Dinul tal ciuta Insistent 
soția la tetefon, de profesie 
medie stomatolog, pentru a o 
pune tn tem® cu cele tattm- 
plate lu! Matei care, odată 
ajuns acasă, s® primească 1- 
medlat îngrijirile de rigoare. 
De ce nu «-o fi adresat Di- 
nut căpitanului echipei A.8.A. 
Tg. Mureș, Ladlslau BfilOni, 
si el medic stomatolog, eare 
șl-ar 11 oferit servtctile pe 
toc t • Biro I a jucat 
rimbăt® ultimul med ta ca
drul echipei A S.A Tg. Mu
reș. Explicația7 Ttaărul mij
locaș a susținut nu succes 
examenul de admitere Ia fa
cultate» do Construcții htdro-

multe goihiri. a Jocul tirao- 
vlștenilor s-a mal limpezit <tta 
momentul Intrării ta teren a 
Iul Aelenel. care a schimbat 
tn bună măsură fata echipei. 
Numele Iul nu a fost trecut 
cu majuscule ta caseta teh
nică. deoarece a primit an 
cartonaș galben. Aceleași ri
gori au operat si ta cazul iul 
Antohl sl Burleanu, eu e- 
volutii apreciate, dar corigent! 
Sl ei Ia materia disciplină a 
Cursa solitară a lui Antohl 
din min. 7 al medului de la 
Tîrgoviște a tăiat răsuflarea 
tribunei și a 
tlrea fazei din 
Constanta d!n 
natului trecut.
fost la un pas de deschide
rea scorului, ta final tfrgoviș- 
tenii obtinfod prima victorie.

asa cum s-a tatfmplat și 
«îmbăta. Coincidenta a făcut 
ea la oele două faze fierbinți 
Sl. ta ultimă Instanță, la pri
mul succes al echipei din 
Tîrgoviște să oficieze același 
arbitru — Radu Petrescu, a- 
celasl crainic reporter — Dan 
Ștefănescu șl același... cro
nicar al ziarului nostru. • 
Gingii a Jucat la «speranțe* ! 
Da, ta medul de la Petro
șani. cu Jiul, atacantul nr. 1 
al Chimiei a apărut din nou 
ps gazon. -Slnt aproape re
făcut. Deocamdată joc la 
-speranțe». Primul med a

Început de campionat, FjC. 
Argeș — una dintre fruntașele 
ediție! precedente — a trecut 
prtatr-un moment greu, a- 
junglnd. după dnd etape, ta 
subsolul clasamentului. tn- 
tr-o asemenea perioadă este, 
desigur, de dorit ea echipa, 
In primul rlnd. să-si string® 
rtndurile, dar ta același timp 
o mină de ajutor trebuie sfi 
primească si din partea su
porterilor el. cel care altă
dată s-au arătat attt de apro- 
plati de echipă. Or, lat® că 
la meciul eu S.C. Baciu, din 
etapa a Ș-a, foarte puțini

IN NEGRU

Galeria ploieștean®, una dintre cele mai vii din fot
balul nostru, are o bogată șl veche tradiție, păstrtndu-șl 
șl azi „vina*, tribun tie fiind plnă acum arhipline, ex- 
ceptind ultima etapă. Din păcate, ta meciul cu Sportu1 
studențesc, liderul actual, apriga tribună a Petrolu
lui s-a cam pierdut cu firea, neadmlțtnd că echipa 
favorită poate pierde un med ta fața unei formații 
care — nota bene — remizase ta acest campionat cu 
Corvlnul la Hunedoara «1 surclasase Bihorul la Oradea 
(4—1). Nota șapte pe eare cronicarul a acordat-o, cu 
Îngăduință, galeriei ploleștene se datorează unor reacții 
nesportive, ca aceea care a cerut scandlnd „capul Iul 
Matelanu* șl, mai ales, grupului eare a ars un steag 
al Petrolului. Vrem să credem că marea tribună plo
ieștean® H va elimina pe viitor pe acel „fanatld* eare 
uită că fotbalul este, totuși, un joc ; un joc sportiv 
ta care cel mal bun Învinge.

fost cel cu Rapid, azi am ju
cat cu Jiul ăl probabil că 
«Îmbăta viitoare voi re-debu- 
ta. In medul eu Corv-nul, la 
patru luni șl zece sile de la 
accident* • Citim ta --------
program al partidei 
Chimia o declarație 
rolul Lasconl (Jiul), 
rantă a fotbalului
.fon Oblemeneo șl băieții lu! 
au fost pentru mine niște co
legi extraordinari. Pentru pu
ținul timp petrecut Împreună 
la Rm. Vticea le —----- —
cele mal plăcute
Frumos spus 1 •

reușitul 
Jiul — 
a Cnă- 
o «pe- 
noetru t

voi purta 
amintiri-. 
La acest

dintre iubitorii fotbalului «fin 
Pitești au luat drumul sta
dionului din Trlvale. Au fost 
prezenti doar vreo trei mB 
de spectatori 1 Oare asa de 
repede s-a epuizat dragostea 
Sl interesul pentru echipa fa
vorită care ta partida mal 
sus-amintită a jucat ca În zi
lele ei bune, mareînd patru 
■oluri spectaculoase, din faze 
care ar fi satisfăcut preten
țiile oricărui spectator exi
gent 1

41 gazon

♦

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A

nătate este bună, antrenorul 
Mircea Lucescu (care pregă
tește echipa împreună cu Ghe- 
crgfae Staicu) ivind îndoieli 
doar tn privința capacității de 
a evolua tot meciul a tai Ba- 
Ent și Hagi, care au unele 
traumatisme. Dacă va fi ne
voie, înlocuitorii lor Vor fi St. 
Peieu si Pițurcă.

Fără îndoială, cota de încre
dere a sporit prin prezenta tn 
poartă a lui Lung, care la Split 
a făcut o partidă excelentă, la 
care, adăugăm noi, vor conta 
mult forța ofensivă a lui Co- 
raș, șutul Iul Irimesct» etc...

Aici vremea este foarte fru
moasă, chiar neobișnuit de căl- 

" . Z „ ia
prînz termometrul arăta 23 de 
grade, ceea ce face 
teze pe un număr 
spectatori.

Meciul va începe 
(21 — ora Bucureștiului) si 
fi transmis în întregime 
radio, ce programul 1.

Hunedoara : Cr. Teodoresen î N.
Gogoașe *1 L Neagu (toți din 
Buzău) J

Dunărea C.S.V. Galați — A. A A 
Tg. Mures : B. Matei j M. Ber-

...Șl A DIVIZIEI „B
Seria I : O teiul Galați — Cea

hlăul P. Neamț : Gh. Ofițeru 
(București). C.S.M. Borzești — 
Dunărea Călărași : D. Teodorescu 
(București). Chimia Fălticeni — 
Olimpia Rm. Sărat: I. Gherghell 
(Baia Mare), Partizanul Bacău — 
Unirea Slobozia : Gh. Silion 
(Iași), Delta Tul cea — C.S.M. 
Suceava : M. Stoenescu (Bucu
rești). Gloria Buzău — Metalul 
Plopeni : J. Grama (București), 
F.C. Constanta — C.S. Botoșani : 
N. Dinescu (Rm. VII cea). Prahova 
Ploiești — Unirea Dinamo Foc
sani : P. Iliescu (București), 
F.C.M. Progresul Brăila —■ Glo
ria Bistrița : S. Necșulescu (Ttr- 
goviște).

SERIA a n-a : Carpati MIrșa — 
Constructorul T.C.I. Craiova : I» 
Sălăgean (Satu Mane), Nitramo- 
nia Făgăraș — Metalul Bucu
rești : M. Man (Cluj-Napoca), 
Progresul Vulcan București — 
Chimia Tr. Măgurele : I. Tănase 
(Tîrgoviște), I.M.A.S.A. St. Gheor- 
ghe — Unirea Alexandria : M. 
Stănescu (Iași), Autobuzul Bucu-

X
rești — Chimica Tlrnăvem i S. 
Grosu (Călărași), Avtntul Reghin 
— F.C.M. Brasov ! P. Popescu 
(Ploiești), I.P. Aluminiu Slatina — 
Automatica București i A. Cux- 
manovici (Reșița), Șoimii IP A 
Sibiu — Gaz metan Mediaș î M. 
Axente (Arad), Dinamo Victoria 
București — Rova Roșiori o 6. 
Pantellmoncscu (Boldești Scăeni).

SERIA A III-a : u.T. Arad — 
Gloria Reșița : P. Balaș (Bucu
rești), C.S.M. Reșița — CJF.R. 
Victoria Caransebeș : A. Nicoies- 
cu (Pitești), „U* Cluj-Napoca — 
Olimpia Satu Mare : I. Velea 
(Craiova), Minerul Cavnlo — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 1 1
Tărcan (Reghin), Aurul Brad — 
Minerul Lupenl : I. Bîră (Agni
ta), Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Motru : V. Alexandru 
(București), Ind. sirmd C. Turzii 

<— Politehnica Timișoara: A. 
Porumboiu (Vaslui), Someșul
Satu Mare — Rapid Arad : P. 
Pienescu (P. Neamț), C.F.R. Ti
mișoara — Armătura Zalău : M. 
Florea (Craiova).

DIVIZIEI
can (ambii din București) și Aâ 
Gheorghe (P. Neamț) :

Reaua — S.C. Bacău I <*> 
Streng ; L Caraman (ambii <B* 
Oradea) șl N. Blțjn (Saloateț |

TjC. Baia Mana — C.S. Tlrgo- 
viate : D. Petrescu t L. Ctucu al 
V. Dobrescu (toți din București)»

Jiul Petroșani — Rapid: V. 
Antohl ; S. Rotărescn (ambii dai 
last) șl R. Nlcoară (Tulcea) ț

F.C. Bihor — Petrolul Ploiești S 
M. Constantinescu t M. NțculeecB 
Cambii din București) șt D. Bw 
duman (Timișoara) •

F.C. Olt — Dinamo5 N. Balnea 
(Birlad) ; V. Tltorov (Drobeta 
Tr. Severin) si T. Cruceanu (Te
cuci) ;

Universitatea Craiova — Foa» 
tehnica lași : B. Petreecn | &.
Măerean si P. Cadar (toți din 
Brașov).

DIVIZIONARELE „B' - 
IN „CUPA ROMÂNIEI' 

•CUPA ROMÂNIEI- la fotbal 
programează țol, 6 octombrie, o 
nouă etapă, lă care vor evalua 
și divizionarele ,B". Au loc B® 
de meciuri, tn care gazde stat 
formațiile din campionatul Divi
ziei „c" si cele din județ — In 
număr de 10 — care au mal ră
mas in această fază • aompelte 
ti el.



BALCANIADA DE ȘAH
zibil dominate. Formația mas
culină a pierdut cu 2,5—3,5 o 
tntfinire — probabil — decisivă 
eu formația Bulgariei (Inkiov — 
Șubă remiză, Velikov — Gheor
ghiu remiză, ~ 
Ghindă 0—1. 
Foișor 1—0.
0—1, Lalev — Ionescu remiză). 
In întrecerile de juniori, Româ
nia — Bulgaria 2—2 (Nikolov — 
Bărbulescu 0—1, Kolev — Ar
deleana 2—0- Moldov_— Marin 
remiză, 
miză.
Lată și 
Omeul 
Turcia 
juniori : 
3,5—0,5.

In clasamentul masculin, con
duce Iugoslavia cu (1) p, 
urmată de România 7,5, în cel 
feminin Bulgaria cu 4 p, ur
mată de România cu 2,5 p, iar 
în cel de juniori : Iugoslavia 
cu 6J (1) p, secondată de 
România cu 4,5 p.

Radu VOIA

BĂILE HERCULANE, 4 (prin 
telefon). în frumoasa sală de la 
parterul hotelului „Diana" au 
continuat întrecerile din cadrul 
celei de a 15-a ediții a Balca
niadei de șah. A doua zi de joc 
a contrastat cu cea dinții, tn 
etapa aceasta numai șahișteîe 
noastre oferindu-ne satisfacțiile 
unei victorii. Jucînd la valoare 
ridicată, marea maestră Elisabe- 
ta Polihronlade și junioara Ga
briel* Olărașu au ciștigat parti
dele susținute împotriva echi
pierelor formației Greciei, Ca
terina Nikas șl Eva Kondoa. 
Așadar, ROMANIA — GRECIA 
3—Ol In celălalt med feminin, 
formația Bulgariei a întrecut, 
surprinzător, la scot, eu 2—0, p* 
aceea a Iugoslaviei (Voiska — 
Petrovicî 1—8, Vitnovka — Put- 
jlek 1—0).

Din păcate, ochipeie noastre 
masculine n-au mai menținut 
tempoul din prima zi, fiind vl-

C, Gheorghiev — 
K. Gheorghiev — 
Stoica — Toșkov

Baristov — Cosma re-

celelalte rezultate : în 
masculin : Iugoslavia — 
5—0 (1), iar în cel de 

Iugoslavia — Turcia

JUNIORI ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE TURNEUL DE ȘAH

LA „INTERNAȚIONALELE" „CĂLIMĂNEȘTI ’83“
DE JUDO ALE UNGARIEI

La Budapesta au avut loe în
trecerile campionatelor Internatio
nale de judo ale Ungariei pen
tru juniori. Au participat con- 
curentl din 10 Uri. Sportivii ro

mâni au avu* o comportare 
meritorie : George Ciuv&ț (cat. 
iemiușoară) a cucerit primul loe, 
iar Lucian Pop (semimijlocie) *1 
Adrian Clinei (semigrea) s-au 
clasat pe locul 3.

★
In cadrul concursului interna

tional de judo pentru juniori de 
la Sofia, sportivul român Ste- 
lian Moldovan a ocupat locul trei 
la „semiușoară".

interesant 
.. de sah se 
Călimănești-

în aceste zile, un 
turneu internațional 
desfășoară la C’ 
Căciulata. Participă 15 maeștri 
internaționali și maeștri din 
patru țări : Bulgaria, Polonia, 
Ungaria si România. După opt 
runde, in fruntea clasamentu
lui se află maestrul bulgar 
Petar Orev, cu 5,5 puncte (ti 
o partidă întreruptă). El este 
urmat In clasament de C. Ră- 
dulescu, cu 5,5 p, Gh. Erdeuș 
5 p, A. Negulescu 4,5 P (î), 
Em. Ungureanu 4.5 p. întrece
rile tint dotate cu trofeul ,Că- 
limănești ’83“.

CIRCUL ALB'- SE MODERNIZEAZĂ?

OLGA
CAMPIOANE

Campionatele 
tenis de masă

NEMES SI» »

BALCANICE
balcanice de 
s-au încheiat 

în orașul iugoslav Ivangrad, 
In ultimele zile fiind progra
mate probele individuale. Con
form așteptărilor, tînăra noas
tră jucătoare Olga Nemeș și-a 
păstrat titlul cucerit anul tre
cut la Izmir, depășind în fi
nală pe Gordana Perkuein (Iu
goslavia) eu 3—0 (5, 15. 17).
Un frumos succes au înregis
trat jucătoarele noastre si în

MARIA ÂLBOIU CICLIȘTII ROMANI
LA TENIS DE MASĂ
proba de dvblu. perech£a O!ga 
Nemeș. Maria Albeiu învin- 
gînd în finală pe Branka Ba- 
tinici. Gordans Perkacin (Iu
goslavia) cu 2—0 (4, 19).

Iată și pe ceilalți campioni : 
simplu masculin — Zoran Ka- 
liniei (Iugoslavia) ; dublu mas
culin — G. Yaldiz, E. Cimen 
(Turcia) ț mixt : Z. Kalinici, 
Gordans Perkacin (Iugoslavia), 
pe locul 3 — Teodor Gheorghe, 
Olga Nemeș.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE VOLEI
• „CUPA EXPLORĂRI". în 

sala .Dada" din Baia Mare l-a 
desfășurat cea de a 11-a ediția 
a competiției, cu participarea 
echipelor masculine Autobrzdy 
Vrabie ~ ‘ ~
D imuno 
Craiova 
care a 
în joc.
au ciștigat cu 3—0 jocurile cu 
Elcond â Autobrzdy și cu 3—2 
în fața Universității. Pe locul 

Zalău

(Cehoslovacia). Elcond- 
Zalăa, Universitatea 

si Explorări Baia Mare, 
si cucerit trofeul pus 
Voleibaliștii băimăreal

secund, Elcond-Dinamo
(3—0 cu Universitatea si Auto
brzdy), iar pe locul 3, Auto
brzdy (3—1 cu Universitatea). 
Oaspeții au lăsat o frumoasă 
impresie. Remarcați : Corcheș, 
Mîțu, Arbuzov, Cazacu (ExpL), 
Tutovan, Mășcășan (Elcond), 
Pipa, Kralik (Autobrzdy), Daha 
și Dumitra 
primit cupa 
trăgător, iar 
tru cel mai 
bitraje foarte bune ale local
nicilor V. Szskacs, L Pintea,

(Univ.). Tutovan a 
pentru cel mal bun 
Cazacu pe cea pen- 
bun ridicător. Ar-

C. Butoi și N. Silistraru. Me
ciurile au fost de nivel tehnic 
satisfăcător, iar turneul util 
pentru divizionarele noastre „A" 
în pregătirea pentru apropia
tul debut în campionat (N. 
MATEESCU).
• „CUPA CHIMPEX". Tur

neul organizat de divizionara 
„A" Chtmpex a reunit echipele 
Farul si Chlmpex din Con
stanta. Chimia Rm. Vîlcea șl 
N.H.K.G. Ostrava (Cehoslova
cia). Trofeul a fost câștigat de 
Farul, care a dispus în finală 
cu 3—1 de Chlmpex- (Gb. DRA
GAN, coresp.).
• TURNEU DE JUNIOARE. 

In sala nr. 2 din Timișoara s-a 
desfășurat un turneu de juni
oare, la care au luat parte e- 
chipele de volei ale C.S.Ș. Ca
ransebeș, Deva, Reșița si Ti
mișoara, precum M formația 
Salgotarjan (Ungaria). Trofeul 
a revenit echipei din Caranse
beș. câștigătoare cu 3—0 în toate 
partidele. (C. CREȚU, coresp.).

CONDUC
In „TURUL TURCIEI"

Ankara, 4 (Agerprțs). —
Turul ciclist al Turciei a con
tinuat cu etapa a doua, desfășu
rată pe traseul Teklrdag — Ge- 
llbolu. Animatorii Întrecerii, ca 
și In prima etapă, au fost ci
cliștii români. Victoria a revenit, 
de data aceasta, lui Comei Nl- 
eolae, cronometrat pe distanța do 
150 km cu timpul de 4h 05:05. 
La interval de citeva secunde aia 
sosit sovieticul Umaras Clntika- 
des șl Mircea Romașcano. Tn 
clasamentul general -individual 
oonduce Cornel Nlcolae. urmat 
I* 5 secunde de Mircea Bomaș- 
canu. Pe echipe, primul loc este 
ocupat de selecționata României, 
urmată de reprezentativele Tur
ciei sl K. F. Germania.

• TELEX • TELEX *
ATLETISM • Dubla campioa

nă mondială Mary Decker (25 de 
ani), neînvinsă ta acest sezon sl 
care deține recordurile americane 
ta alergările de la 800 m ta 
10 000 m. a primit reoent. la Loe 
Angeles, trofeul „Jcsse Owens". 

motociclism • La Gefrees, 
ta R.F.G.. a avut loc Marele pre
miu la trial, a 12-a si ultima 
probă a campionatului lumii. 
Concursul a fost dstigat de bel- 
glanul Eddy Lejeune („Honda-), 
care a ciștigat sl titlul mondial 
TkNIS ■ Barcelona, ta „Marele 

pnemdu Volvo-; Higueras — Casat 
•—2. 6—1. Orantta — Gattiker 
6—L 6—1, Solomon — Edvards 
6—3. 3—6, 6—4, Lana — Navra- 
til 2—6, 6—1, 1—» • Brisbane^ 
turneu pe teren acoperit : ~' 
mondson — Schultz 3—6, 
6—3. Alexander — Menon 
I—4. McNamee — McCurdy 
6—t, Lewis — Frawley 7—6,
• Detroit : Virginia Ruzlcl — 

Susan Mascarin (S.U.A.) 6—(.
6—3. 6—0.

Ed-

DE PE STADIOANE

Cu prilejul unui interviu a- 
părut în cunoscutul ziar pari
zian .L’Equipe". fosta mare 
glorie a schiului alpin francez 
Marielle Goitschell, medaliată 
cu aur la J.O. de iarnă de la 
Innsbruck (1964) si Grenoble 
(1968), și-a ridicat glasul îm
potriva modulul de organizare 
a „Cupei Mondiale" la schi al
pin. Ea socotește această în
trecere ca foarte demodată prin 
formula ei de organizare si. 
implicit deloc reprezentativi 
în ceea ce privește ierarhizarea 
valorilor în schiul mondial.

Succesiunea prea rapidă » 
concursurilor, numărul mare si. 
uneori, lungimea virajelor, goa
na după puncte, 
pîrtiilor (ca grad de 
altitudine, climă si 
de temperatură — 
portante în schiul 
mare performantă) 
mai ales în ultimii 
primele locuri ale clasamente
lor să nu apară totdeauna chiar 
cei mai buni.

Poate că lucrurile chiar așa 
și stau. Mai ales că in „de
monstrația" Mariellei este vor
ba si de prea desele accidentări 
ale sportivilor, cauzate. în pri
mul rînd. de marea aglome
rare de concursuri intr-o peri
oadă de timp relativ scurtă st

diversitatea 
dificultate, 
varia tiuni 

toarte im- 
alpin de 

determină, 
ani. ea pe

în al doilea rind. de varietatea 
profilului pistelor. Interesant 
nl se pare, însă, ceea ce pro
pune Marielle Goitschell Ea 
solicită ca această populară 
dispută a schiului alpin mon
dial — cunoscută si sub nu
mele de .Circul alb“ — să-și 
modernizeze formula de dispu
tare, luind. in acest sens, ca 
model principiul după care se 
organizează Campionatul mon
dial al pfloților de Formula 1 
la automobilism. Mai precis, 
să existe un Mare Premiu (la 
schi, firește) al Franței, un 
altul al Austriei, al Elveției, 
Suediei. Italiei. Japoniei. Sta
telor Unite. Spaniei. Iugosla
viei etc. urmlnd ca fiecare din 
această competiție să dureze 
câteva zile (maximum o săp- 
tămină). avind programate zil
nic una sau două curse, mas
culine sau feminine.

Ce avantaje are un astfel de 
sistem ? Pregătirea si planifi
carea participării la acest gen 
de competiții se poate face mai 
bine de către toti concurentti, 
fiecare Mare Premiu ar fi un 
eveniment in lumea schiului 
(s-a gindit si la reclame. Ma
rielle !) si nu. In ultimul rind. 
clasamentele ar putea reflecta, 
mai exact, mai aproape de rea
litate. ierarhia în schiul alpin 
mondial Propunerea a făcut, 
firește, vi! vă «i sint sanse să 
fie luată 
știe, poate 
viitor !_

in discuție si. cine 
chra«- anlicată în

Călin ANTONESCU

După prima manșă a cupelor 
europene consemnăm, printre al
tele. câ toate echipele engleze șl 
italiene au rămas în cursă I Se 
pare că italienii. spre deosebire 
de altl ani. clnd ta primul tur 
pierdeau citeva formații, au tras 
învățămintele necesare. înaintea 
începerii campionatului (la 11 
septembrie), formațiile din pen
insulă. înscrise ta competițiile 
europene, au susținut numeroase 
meciuri amicale si au participat 
la dteva turnee utile, pregătin- 
du-se ta cele mal bune conditH 
(Juventus. Roma, Verona si Tn- 
ternazlonale). Si echipele ceho
slovace au avut comportări fru
moase. In afară de DukJs 
Fraga. toate cddalte trectad lo 
turul al doilea. O surpriză de 
mar! proporții a fiumlzat Ome
nia din Nicosia, care a dispus 
cu 4—1 de TS.K..L Sofia 1 Uo 
semnal serios pentru reprezenta
tiva tării noastre. care va Juca 
eu selecționata Ciprului, ta care 
figurează mal mult de jumătate 
din Jucătorii Omeniei 1 Tot sur
prize stat si eliminarea a două 
puternice formata vest-germaae 
(FX. Kaiserslautern șl V.f.B. 
Stuttgart), fapt fără precedent ta 
ultimii

Acum ne aflăm in fata manșei 
secur.de (11 octombrie meciurile 
din tur si 1 noiembrie cele dla 
retur). Din punctul nostru de ve
dere cel mai important joc dla 
C.C.r. este ed dintre eampioana 
României, Dinamo București, si 
redutabila formație vest-eermană 
Hamburger S.V., - — —____
trofeului, fruntașă ta campiona
tul tării sale.

Cu toate câ Hamburg l-a „pier
dut" pe celebrul atacant Hra- 
beseh (acum la Standard Liăgd. 
acesta a fost takzeuft de 
Schatzsdmdder, un Jucător des
pre care »-a auzit destul de pu
țin. Se spune tata eâ este un 
mare talent, care a avut o ascen
siune rapidă, treci nd dta Ilene 
inferioare pini la formația cam
pioană. E este un excelent om 
de goL fapt pe care II dovedește

Și DINCOLO DE ELE
și situația eă ta actualul campio
nat este primul pe lista goi- 
geteritor, eu 8 goluri marcate. 
Hamburgul are însă $1 altl fot
baliști consacrati. cel puțin unul 
tn flecare compartiment al echi
pe : Stein — ta poartă, Kaltz — 
fundaș de margine, Milewskj a 
Maga’th — mijlocași ofensivi si. 
bineînțeles, virful de atac despre 
care am scris mal Înainte.

Antrenorul austriac Erast 
Happel, care a activat mulți ani 
ta Olanda sl apoi ta R.F.G., a- 
cum la drma hamburghezilor, a 
declarat câ esta ta măsură sâ a- 
preeieze viitoarea adversară. Di
namo București, pria prisma e- 
voluttilor bune pe care le-au »- 
vot formațiile românești ta con
fruntări cu echipele vest-germane 
(Borussia Mdnchengladbach.
Eintracht Frankfurt. Bayera 
MOncfien) sl ea cele din Olands 
(Ajax. Feysioord. Utrecht sa.). 
.Cahflearea noastră nu va fl 
deloc ușoar* — spunea Happel — 
mal eu seamă eă Dinamo ara 
etttva jucători foarte valoroși ca 
Augostla. M orara. MuReaeu R 
e* «ren oi-a latărit formația ea 
muia jucători tineri șt talentată 
Avantajul nostru coasta, poate, 
la tapeta eă jeeăao primul meet 
ia deplasare. Dacă vota reuși ua 
scor onorabil la București, sansele 
eanfieârti noastre vor fl. evident, 
mai mari"

Ion OCHSENFELD

Fotbal I meridiane
ROMA (Agerpres). Antrenorul 

reprezentativei de fotbal a Ita
liei. Enzo Bearzot, a declarat că 
.Inceplnd din luna octombrie a 
acestui an voi Începe o campania 
da reîntinerire a echipei națio
nale, in perspectiva Camplonattf- 
lul mondial din 1986. Components 
formației care au ciștigat titlul 
mondial au Intre 21 $1 30 de ani. 
In marea majoritate, iar rezul
tatele Înregistrate In ultima vre
me contribuie si ele la susținerea 
Ideii unei radicale schimbări*.

Printre cel care vor rămtae în 
lotul reprezentativ se număr* 
fundașul Antonio Cabrini si ata- 
cantll Paolo Rossi si Bruno Conți, 
iar noii venitl vor fl portarii I- 
vano Bordon si Giovanni Gain, 
fundaș» Giuseppe Bergoml sl 
Franco Barest, mijlocașii Giu
seppe Dossena si Carto Ancelotti, 
precum al Înaintașul Bruno 
Giordano, care au Intre M șl M 
de ani.

In programul selecționatei Ita
liene figurează un meci amical 
In compania echipei Greciei, la 
5 octombrie, la Bari, precum șt 
meciurile din preliminariile 
Campionatului european, cu Sue
dia. Cehoslovacia șl Cipru.
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FIȘIER » FIȘ’Ht» FIȘIER » FIȘ'E» » FIȘIER» FIȘIER » FIȘIER »

g/7 ECHIPE CU 100 DE JOCURI
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..CUPA CUPELOR" LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

cînd mal erau 2 minute de joc. 
a început calvarul... Căpușan a 
pierdut trei mingi consecutiv, 
iar Ermurache. pentru a fi, 
parcă, solidar cu colegul său. a 
dat ' " ‘ ‘
lor.
re! 
său
tat ___, _________ ______
si astfel Steaua a ciștigat un 
meci de foarte mare tensiune și. 
odată cu el. dreptul de a evo
lua în turul II al prestigioasei 
competiții continentale. Felici
tări i

Au marcat Ermurache 28. 
Cernat 21, Căpușan 15. Oczelak 
10. Netolifchj 5. Opșitaru 4 
pentru Steaua, respectiv Boyneș 
20. Artîș 22. Boswel 17. Aydan 
4 și Sile 2.

Au arbitrat I. Koscinski (Po
lonia) Si J. ApoIonov (U.R.S.S.).

și el... un balon adversari- 
Spectatorii erau în picioa- 
Costel Cernat. cu calmul 
imperturbabil, a mai punc- 
însă prin 2 aruncări libere

Sportul mondial ne-a oferit și continuă sâ ne ofere exem
ple de sportivi a căror valoare șl excelenta pregătire fizică, 
tehnică șl tactică le conferă, pentru o bună bucata de timp, 
o anume aureolă de invincibilitate. Așa a avut. de exemplu, 
marea campioană ToLanda Balaș, după opinia noastră eea mal 
valoroasă săritoare in înălțime din Istoria atletismului mon
dial, care din 1951 șl pînă ta 196». ta zeci d: concursuri, ca 
sute de adversare, pe stadioane din Mri nu mal știm cite 
țări ale lumii, a fost totdeauna prim» ia distanță de mnwi 
centimetri de următoarea clasata... Larry Holmes, campionul 
mondial al boxerilor de categorie grea, versiunea WBC. are 
și el cițlva ani fără Infrtngere, timp ta care șl-a apărat eu 
succes, de zeci de ori, centura cu diamante—, Hurdlerul Edvin 
Moses are șl el, latâ, aproapt M de concursuri toate victo
rioase, el domlnînd cu o autoritate suverană cursa de 400 m 
garduri eto.

Dar apropo de acesta din urmă : am citit, mai zilele trecute. 
Intr-un ziar francez, propunerea unui cititor, care, chipurile, ar 
urma sâ ducă la o echilibrare a șanselor adversarilor intilnltl 
de Moses. El bine, s-a gindit omul ce s-a gtadit șl a ajuna 
la concluzia — extraordinară — că Moses ar trebui să alerge 
cu niște greutăți de plumb, așa cum se Intfmplă lucrurile la 
cursele dj cal Ia galop I Halal idee, ce mal 1 1 1 Mîine, pol- 
nuine poate că unul va propune ca Holmes sâ boxeze cu o 
Singură mină, ori Ingemar Stenmark să coboare pe un singur 
schi, pentru a echilibra șansele adversarului X sau Y. Mult 
trebuie să se mal gîndească, lată, unii ca să facă spectacolul 
sportiv și mal interesant...
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— 228
— 233
— 189
— 111
— 141
— 167
— 145
— 144

SCA
P 
P
P
P
P
P
P
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— 145 p
— 150 p
— 158 p118 . ____ ___ ___________ __ __

_ Jocuri Glasgow Rangers — 131 p. 106 jocuri Atletico" Madrid 
, — 133 p. 106 Jocuri Ajax Amsterdam — 134 p, 105 jocuri Celtic 
Glasgow — 136 p, 103 jocuri Hamburger S.V. — 133 p șl F.C. 

|M Valencia — 123 p, 101 jocuri Standard Ltege — 131 n.

u? 119

(•, Valencia — 123 p, 101 jocuri Standard Liăge — 131 p.
1^1 Acestea stat cele 17 echipe cu rit» 100 jocuri la activ in 
w competițiile europene. Dacă ar fl ta ținem seama de punctele 
v> totalizate clasamentul are următoarea Înfățișare : 1. Real Madrid 
“•1233 p (IM victorii șl 29 meciuri egale), 1. C.F. Barcelona 230 p 
a'<M victorii șl 33 egalități), 3. Juventus Torino 101 p, 4. Benfica 
w Lisabona 173 p. 5. F.C. Liverpool 165 p, 6. Bayera MQnchen 
aț' 160 p. etc.

Dintre echipele noastre, prestația cea mai bună a avut-o 
(ta lamina acestor clasamente) Dinamo București, cu 60 de

IM
im nuuuM acestor clasamente) Lnnamo Bucur 

I j partide jucate și 59 de puncte totalizate, (r. vil.).
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